
 

 

План мерапрыемстваў у рамках святкавання  

75-годдзя Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне 

№ 

п/п 

Назва мерапрыемства Тэрміны і месца 

правядзення 

Адказныя 

1 Рэалізацыя праекта 

«Памяць»: 

     добраўпарадкаванне 

воінскіх пахаванняў, 

помнікаў воінскай славы, 

мемарыяльных комплексаў; 

     правядзенне мітынгаў з 

ускладаннем вянкоў і кветак 

красавік-травень, 

г. Гомель, старыя 

могiлкi па вул. 

Барыкiна  

Кіраўнікі ваенна-

транспартнага 

факультэта 

красавік-травень, 

в. Бацунь Буда-

Кашалёўскага 

раёна 

Кіраўнікі і студэнцкі 

актыў гуманітарна-

эканамічнага 

факультэта 

красавік-травень, 

в. Шарсцін 

Веткаўскага 

раёна 

Кіраўнікі і студэнцкі 

актыў механічнага 

факультэта 

красавік-травень, 

в. Харошаўка 

Добрушскага 

раёна 

Кіраўнікі і студэнцкі 

актыў факультэта 

«Прамысловае і 

грамадзянскае 

будаўніцтва» 

красавік-травень, 

в. Навасёлкі 

Веткаўскага 

раёна 

Кіраўнікі і студэнцкі 

актыў будаўнічага 

факультэта 

красавік-травень, 

в. Старыя 

Дзятлавічы 

Гомельскага 

раёна 

Кіраўнікі і студэнцкі 

актыў 

электратэхнічнага 

факультэта 

красавік-травень, 

каля брацкай 

магілы Савецкіх 

воінаў і 

грамадзянскага 

насельніцтва па 

вул. 

Інтэндантская 

Загадчык студэнцкім 

клубам і студэнцкі 

актыў 

красавік-травень, 

в. Агародня, в. 

Кіраўнікі і студэнцкі 

актыў факультэта 
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№ 

п/п 

Назва мерапрыемства Тэрміны і месца 

правядзення 

Адказныя 

Карма 

Добрушскага 

раёна 

«Кіраванне працэсамі 

перавозак» 

красавік-травень, 

в. Борхаў 

Рэчыцкага раёна 

Прафсаюзны камітэт 

студэнтаў і студэнцкі 

актыў 

красавік-травень, 

в. Юркавічы 

Веткаўскага 

раёна 

сакратар і актыў ПА 

«БРСМ» 

2 Акцыя «Вялікая Перамога: 

памятаем і ганарымся» 

травень Кіраўнікі 

ўніверсітэта 

3 Арганізацыя і правядзенне 

Рэспубліканскага фестывалю 

ваенна-патрыятычнай песні 

сярод замежных студэнтаў, 

прысвечанага Дню Перамогі 

красавік-травень Прарэктар па 

выхаваўчай рабоце, 

дэкан факультэта 

замежных студэнтаў, 

загадчык студэнцкага 

клуба, ПВС кафедры 

«Славянскія і рамана-

германскiя мовы» 

4 Правядзенне студэнцкай 

канферэнцыі «Гэты дзень мы 

набліжалі як маглі...», 

прысвечанай 75-годдзю 

Перамогі над нямецка-

фашысцкімі захопнікамі 

красавік-травень Скрабіна Л.С. к.г.н., 

дацэнт кафедры 

«Філасофія, гісторыя 

і паліталогія» 

5 Арганізацыя працы секцыі па 

гісторыі, прысвечанай 75-

годдзю Перамогі, на 65 

студэнцкай навукова-

тэхнічнай канферэнцыі 

красавік ПВС кафедры 

«Філасофія, гісторыя 

і паліталогія» 

6 Арганізацыя і правядзенне 

мітынгу, ускладанне вянкоў і 

кветак на Плошчы Перамогі 

ля помніка братам Лізюковым 

20.02.2020, 

травень, чэрвень-

ліпень 

Кіраўнікі 

ўніверсітэта, 

навучэнцы 

7 Арганізацыя экскурсійных 

паездак па памятных 

мясцінах Беларусі 

па асобным 

графіку 

Дэканы факультэтаў, 

загадчыкі кафедраў 

8 Арганізацыя экскурсій у красавік-травень Скрабіна Л.С. к.г.н., 
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№ 

п/п 

Назва мерапрыемства Тэрміны і месца 

правядзення 

Адказныя 

Гомельскі абласны музей 

Ваеннай славы 

дацэнт кафедры 

«Філасофія, гісторыя 

і паліталогія», 

куратары 

9 У рамках праекта «75 дзён да 

75-годдзя Перамогі» падборка 

матэрыялаў і трансляцыя на 

відэаманіторах 

24.02.2020, хол 1-

га паверха 

Прарэктар па 

выхаваўчай рабоце 

10 Рассыланне віншавальных 

паштовак да юбілейных дат і 

Дню Перамогі ветэранам 

БелДУТ, віншаванне 

ветэранаў дома 

люты, травень, 

чэрвень-ліпень 

Прарэктар па 

выхаваўчай рабоце, 

дэканы, загадчыкі 

кафедраў 

11 Правядзенне інфармацыйных і 

куратарскіх гадзін у 

акадэмічных групах: 

«Памятаем, каб жыць» (да 

Міжнароднага дня вызвалення 

вязняў фашысцкіх лагераў – 11 

красавіка); «Подзвігу народа 

жыць у вяках» (9 Мая – Дзень 

Перамогі савецкага народа ў 

Вялікай Айчыннай вайне) 

красавік-травень Загадчыкі кафедраў, 

куратары 

навучальных груп 

12 Падрыхтоўка сценных газет, 

паштовак і афармленне 

тэматычных стэндаў, 

прысвечаных 75-годдзю 

Вялікай Перамогі 

красавік-травень, 

деканаты, 

кафедры 

адказныя за IВР на 

факультэтах, 

загадчыкі кафедраў 

13 Тэматычнае афармленне 

хола, падбор артыкулаў, 

архіўных дакументаў пра 

подзвігі воінаў-вызваліцеляў, 

выстава сценных газет і 

плакатаў «75 гадоў Вялікай 

Перамозе» 

красавік-травень, 

iнтэрнаты №1-4 

Выхавальнікі і 

рэдкалегіі інтэрнатаў 

№1-4 

14 Правядзенне лекцый на тэму 

«Вялікая Айчынная вайна ў 

памяці народнай», 

«Гомельскае падполле ў гады 

вайны» 

красавік-травень Адказны за IВР 

гуманітарна-

эканамічнага 

факультэта 
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№ 

п/п 

Назва мерапрыемства Тэрміны і месца 

правядзення 

Адказныя 

15 Арганізацыя праглядаў 

дакументальных і мастацкіх 

фільмаў пра Вялікую 

Айчынную вайну з 

наступным абмеркаваннем у 

групах 

красавік-травень  Куратары 

навучальных груп, 

выкладчыкі кафедры 

«Філасофія, гісторыя 

і паліталогія» 

16 Правядзенне алімпіяды па 

гісторыі «Ураджэнцы 

Беларусі на франтах Другой 

сусветнай і Вялікай 

Айчыннай войнаў» 

красавік Блізнец Г. І. к.г.н., 

дацэнт кафедры 

«Філасофія, гісторыя 

і паліталогія» 

17 Правядзенне круглага стала 

«Мой сямейны ваенны 

альбом: нам берагчы праўду 

пра вайну» 

красавік-травень Блізнец Г. І. к.г.н., 

дацэнт кафедры 

«Філасофія, гісторыя 

і паліталогія» 

18 Правядзенне конкурсу эсэ 

«Роля Гомельскага абласнога 

музея Ваеннай славы ў 

патрыятычным выхаванні 

моладзі» 

красавік-травень Скрабіна Л.С. к.г.н., 

дацэнт кафедры 

«Філасофія, гісторыя 

і паліталогія» 

19 Правядзенне круглага стала 

«Праўда аб вайне» 

красавік-травень Адказны за IВР 

факультэта ПГБ, 

куратары 

навучальных груп 

ПГБ 

20 Арганізацыя і правядзенне 

вясновага тура гульні «Што? 

Дзе? Калі?», прымеркаванага 

75-годдзю Вялікай Перамогі 

красавік-травень Адказны за IВР на 

электратэхнiчным 

факультэце 

21 Арганізацыя сустрэч 

ветэранаў Вялікай Айчыннай 

вайны са студэнтамі 

сакавік-травень Дэканы факультэтаў, 

загадчыкі кафедраў, 

куратары 

навучальных груп 

22 Удзел у абласных, гарадскіх і 

раённых мерапрыемствах: на 

могілках «Ляшчынскія» каля 

брацкіх магіл і воінскіх 

пахаванняў; каля брацкай 

магілы на вуліцы 

Тралейбуснай, ля помніка 

люты, красавік-

травень, чэрвень-

ліпень 2020 

Кіраўнікі 

ўнiверсiтэта, 

навучэнцы 
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№ 

п/п 

Назва мерапрыемства Тэрміны і месца 

правядзення 

Адказныя 

воінам-вызваліцелям па 

вуліцы Ламаносава, ля 

помніка дзяўчатам-

зянiтчыцам па вуліцы 8-я 

Іншагародняя, на Алеі Герояў; 

на Плошчы Працы і інш. 

23 Аказанне шэфскай дапамогі 

ветэранам Вялікай Айчыннай 

вайны 

сакавiк-травень Дэканы факультэтаў, 

загадчыкі кафедраў, 

куратары 

навучальных груп 

24 У рамках дзейнасці 

гісторыка-патрыятычнага 

клуба «Айчына» арганізацыя 

і правядзенне мітынгу ля 

мемарыяла загінулым воінам 

1941-1945 гадоў у пас. Клёнкi 

(Улукаўскi сельсавет 

Гомельскага раёна); 

правядзенне гульні ў 

пейнтбол 

красавік-травень Кіраўнік гісторыка-

патрыятычнага клуба 

«Айчына» Васільеў 

С.М. 

25 Арганізацыя дзейнасці 

будатрадаў, названых імёнамі 

людзей, наблізіўшых 

Перамогу 

травень Адказны за IВР 

будаўнiчага 

факультэта 

26 Вусны часопіс «Яны 

змагаліся за Перамогу», 

прымеркаваны Дню 

абаронцаў Айчыны і 

Узброеных Сіл Рэспублікі 

Беларусь 

люты, iнтэрнат 

№1 

Выхавальнікі і 

студсавет інтэрната 

№1 

27 Віктарына «Памяць пра вайну 

ў нашых сэрцах» 

сакавік, iнтэрнат 

№1 

Выхавальнікі і 

студсавет інтэрната 

№1 

28 Віктарына «Памятныя і 

знамянальныя даты Вялікай 

Айчыннай вайны» 

17.03.2020, 

iнтэрнат №3 

Выхавальнікі і 

студсавет інтэрната 

№3 

29 Арганізацыя і правядзенне 

гітарнага вечара на тэму 

«Песні ваенных гадоў» 

красавік, 

iнтэрнат №1 

Выхавальнікі і 

студсавет інтэрнатаў 

№1 i №2 
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№ 

п/п 

Назва мерапрыемства Тэрміны і месца 

правядзення 

Адказныя 

30 Вечар «Праз гады, праз 

стагоддзі – ПАМЯТАЙЦЕ!» 

15.04.2020, 

iнтэрнат №3 

Выхавальнікі і 

студсавет інтэрната 

№3 

31 Віктарына «Памятныя даты 

Вялікай Айчыннай вайны» 

красавік, 

iнтэрнат №2 

Выхавальнікі і 

студсавет інтэрната 

№2  

32 Вечар «Песні, з якімі мы 

перамаглі» 

05.05.2020, 

iнтэрнат №3 

Выхавальнікі і 

студсавет інтэрната 

№3 

33 Круглы стол «Вайна ў 

гісторыі маёй сям'і» 

травень, iнтэрнат 

№2 

Выхавальнікі і 

студсавет інтэрната 

№2 

34 Вечар «Нам дарогі гэтыя 

забыць нельга», прысвечаны 

Дню Перамогі 

07.05.2020 Выхавальнікі і 

студсавет інтэрната 

№4 

 


